JEGYZİKÖNYV
Készült: 2013. február 14-én 16.00 órakor a Castrum Noster Lovagrend Kulturális Közhasznú
Egyesület taggyőlésén.
Helyszín: 7346 Bikal, Rákóczi u. 22.
Jelen vannak: a mellékelt jelenléti ív szerinti tagok.
Kollár László köszönti a megjelenteket és megnyitja a taggyőlést. Megállapítja, hogy több mint a
tagok 50%-a +1 fı jelen van, így a taggyőlés az alapszabály 9.2. pontja értelmében határozatképes.
Ezután javaslatot tesz a levezetı elnök, a jegyzıkönyvvezetı és a hitelesítık személyére, melynek
nyomán a tagok egyhangúlag az alábbi határozatot hozzák meg:
1/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat
A taggyőlés levezetı elnöknek Kollár Lászlót, jegyzıkönyvvezetınek dr. Berta Evelint,
hitelesítıknek Kollár Márkot és Jordánné Laufer Editet választotta meg.
--Ezután a levezetı elnök javaslatot tesz a napirendre, melynek nyomán a tagok egyhangúlag
meghozzák az alábbi határozatot:
2/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat
A taggyőlés napirendje:
A Pécsi Törvényszék által az egyesület részére 14.Pk.60.176/2011/4. szám alatt küldött hiánypótló
végzés nyomán meghozandó döntések, az Alapszabály megfelelı módosítása.
--Kollár László ismerteti a Pécsi Törvényszék által az egyesület részére fenti számon küldött
hiánypótló végzés tartalmát.
A végzésben a Törvényszék felhívta a figyelmet arra, hogy a 2012. decemberi módosításkor nem
megfelelıen történt az egyesület céljainak rögzítése az alapszabályban, így ezt korrigálni kell, és az
alapszabályt ennek megfelelıen módosítani. Ismerteti a végzés vonatkozó részét.
Javasolja, hogy a fentiek nyomán az egyesület céljai a következık szerint kerüljenek
meghatározásra, és az alapszabály 3.1-3.2. pontjában a célok és a tevékenységek megfogalmazása
ennek megfelelıen módosuljon:
3.1. Az Egyesület célja:
Az Egyesület elsıdleges célja a középkor kultúrájának, illetve kiegészítı jelleggel a modern kor
kultúrájának bemutatása elsısorban színházi, másodsorban hagyományırzı elıadások által.
Az Egyesület további céljai a történelmi hagyományırzés Magyarországon, az épített és természetes
környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása.
A reneszánsz kor és a középkor világának felelevenítése és a kor kultúrájának, gasztronómiájának
és harcmővészetének korhő bemutatása, a kultúra oktatása.
Kapcsolatteremtés a magyarországi történelmi hagyományırzı civil szervezıdések között, a
történelmi hagyományırzéssel foglalkozó egyéb civil szervezetek munkájának segítése,
összehangolása, megjelenés elısegítése, arculat kialakítása, kommunikáció elısegítése.
Kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi szervezetekkel, közös projektek megvalósítása.
Állandó szellemi és kulturális párbeszéd megvalósítása, a településekért és környékéért tenni akaró
hagyományırzık közösségének megszervezése.
Elhagyott, sérült házi, illetve nem háziasított állatok gondozása és ellátása, tartása.
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3.2.

A 3.1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület fıbb tevékenységei:

Az egyesület közhasznú kulturális tevékenységet folytat, tagsággal rendelkezik, de nem zárja ki,
hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Fıbb tevékenységek:
a)
a középkor kultúráját bemutató, ill. középkori szerzık mőveit feldolgozó színházi, zenei,
opera elıadások és szabadtéri elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása
Az egyesület színházi elıadásainak célja elsısorban a középkori kultúra bemutatása, akár
interaktív elıadások formájában is. Elıadásainak témáját és szereplıit ezért fıképp a középkorból
és annak híres alakjai közül meríti, ill. a középkorban alkotó szerzık mőveit dolgozza fel.
b)
kortárs színházi, zenei, musical, opera, összmővészeti elıadások, szabadtéri színházi
elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása, hazai és nemzetközi mővészeti
fesztiválok szervezése, népszerősítése
Színházi tevékenységén belül az egyesület kortárs szerzık mőveit is bemutatja.
c) a középkor kultúrájának bemutatásához kapcsolódóan történelmi hagyományırzés, az épített és
természetes környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása.
Az Egyesület a céljai elérése érdekében, a középkor kultúrájának bemutatására színházi
elıadásokat és történelmi hagyományırzı bemutatókat tart. A történelmi hagyományırzéssel
foglalkozó egyéb szervezetekkel kapcsolatot teremt, kulturális rendezvényeket, hagyományırzı
fesztiválokat, bemutatókat szervez.
Az egyesület a céljai elérését tanfolyamok, ismeretterjesztı elıadások megszervezésével, szakmai
tanácskozásokon, konferenciákon való részvétellel valósítja meg, ismeretterjesztés céljából
életmód-táborokat szervez és bonyolít, oktatási tevékenységével oktatási intézmények számára
partnereként elısegíti a történelmi hagyományırzést, a képességfejlesztı oktatást.
Állatmenhelyet üzemeltet elhagyott és/vagy sérült házi és nem háziasított állatok ellátására,
tartására.
d) Az általa végzett tevékenységrıl történı híradás, tevékenysége ismertetése, az általa támogatott
kulturális célok erısítése érdekében az egyesület ismeretterjesztı kiadványokat (booklet, fotóalbum,
könyv, CD, DVD) jelentet meg, gondoz és terjeszt.
e) nemzetközi tevékenysége keretében kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi
szervezetekkel, csere-programok, közös pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok
szervezése és fogadása.

Ezt követıen a kérdést szavazásra bocsátja, melynek nyomán a taggyőlés egyhangúlag meghozza az
alábbi határozatot:
3/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat
A taggyőlés az alapszabály 3.1-3.2. pontját az alábbiak szerint módosítja:
3.1. Az Egyesület célja:
Az Egyesület elsıdleges célja a középkor kultúrájának, illetve kiegészítı jelleggel a modern kor
kultúrájának bemutatása elsısorban színházi, másodsorban hagyományırzı elıadások által.
Az Egyesület további céljai a történelmi hagyományırzés Magyarországon, az épített és természetes
környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása.
A reneszánsz kor és a középkor világának felelevenítése és a kor kultúrájának, gasztronómiájának
és harcmővészetének korhő bemutatása, a kultúra oktatása.
Kapcsolatteremtés a magyarországi történelmi hagyományırzı civil szervezıdések között, a
történelmi hagyományırzéssel foglalkozó egyéb civil szervezetek munkájának segítése,
összehangolása, megjelenés elısegítése, arculat kialakítása, kommunikáció elısegítése.
Kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi szervezetekkel, közös projektek megvalósítása.
Állandó szellemi és kulturális párbeszéd megvalósítása, a településekért és környékéért tenni akaró
hagyományırzık közösségének megszervezése.
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Elhagyott, sérült házi, illetve nem háziasított állatok gondozása és ellátása, tartása.
3.2.

A 3.1. pontban vázolt cél megvalósítása érdekében az Egyesület fıbb tevékenységei:

Az egyesület közhasznú kulturális tevékenységet folytat, tagsággal rendelkezik, de nem zárja ki,
hogy tagjain kívül más is részesülhessen közhasznú szolgáltatásaiból. Fıbb tevékenységek:
a)
a középkor kultúráját bemutató, ill. középkori szerzık mőveit feldolgozó színházi, zenei,
opera elıadások és szabadtéri elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása
Az egyesület színházi elıadásainak célja elsısorban a középkori kultúra bemutatása, akár
interaktív elıadások formájában is. Elıadásainak témáját és szereplıit ezért fıképp a középkorból
és annak híres alakjai közül meríti, ill. a középkorban alkotó szerzık mőveit dolgozza fel.
b)
kortárs színházi, zenei, musical, opera, összmővészeti elıadások, szabadtéri színházi
elıadások létrehozása, továbbjátszása, hazai és külföldi utaztatása, hazai és nemzetközi mővészeti
fesztiválok szervezése, népszerősítése
Színházi tevékenységén belül az egyesület kortárs szerzık mőveit is bemutatja.
c) a középkor kultúrájának bemutatásához kapcsolódóan történelmi hagyományırzés, az épített és
természetes környezet megóvása, állatmenhely létrehozása és fenntartása.
Az Egyesület a céljai elérése érdekében, a középkor kultúrájának bemutatására színházi
elıadásokat és történelmi hagyományırzı bemutatókat tart. A történelmi hagyományırzéssel
foglalkozó egyéb szervezetekkel kapcsolatot teremt, kulturális rendezvényeket, hagyományırzı
fesztiválokat, bemutatókat szervez.
Az egyesület a céljai elérését tanfolyamok, ismeretterjesztı elıadások megszervezésével, szakmai
tanácskozásokon, konferenciákon való részvétellel valósítja meg, ismeretterjesztés céljából
életmód-táborokat szervez és bonyolít, oktatási tevékenységével oktatási intézmények számára
partnereként elısegíti a történelmi hagyományırzést, a képességfejlesztı oktatást.
Állatmenhelyet üzemeltet elhagyott és/vagy sérült házi és nem háziasított állatok ellátására,
tartására.
d) Az általa végzett tevékenységrıl történı híradás, tevékenysége ismertetése, az általa támogatott
kulturális célok erısítése érdekében az egyesület ismeretterjesztı kiadványokat (booklet, fotóalbum,
könyv, CD, DVD) jelentet meg, gondoz és terjeszt.
e) nemzetközi tevékenysége keretében kapcsolatteremtés hasonló tevékenységő külföldi
szervezetekkel, csere-programok, közös pályázatok és projektek megvalósítása, vendégjátékok
szervezése és fogadása.
---A határozat meghozatalát követıen Kollár László folytatja a végzés ismertetését. Elmondja, hogy a
törvényszék felhívta a figyelmet arra is, hogy a civil szervezetekre vonatkozó új törvényi
rendelkezések értelmében meg kell határozni, hogy ez egyesület milyen közfeladatokhoz
kapcsolódóan végzi közhasznú tevékenységeit, és ezen közfeladatok teljesítését mely
jogszabályhelyek írják elı.
Javasolja, hogy ennek megfelelıen az alapszabály 3.3 pontja a következırıl rendelkezzen:
Az egyesület céljai elérése keretében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 7. pontjában elıírt kulturális szolgáltatást – ide tartozóan színházi
elıadások tartását – mint közfeladatot látja el.
Ezt követıen a kérdést szavazásra bocsátja, melynek nyomán a taggyőlés egyhangúlag meghozza az
alábbi határozatot:
4/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat
A taggyőlés az alapszabály 3.3. pontját az alábbiak szerint módosítja:
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3.3. Az egyesület céljai elérése keretében a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi
CLXXXIX. tv. 13.§ (1) bek. 7. pontjában elıírt kulturális szolgáltatást – ide tartozóan színházi
elıadások tartását – mint közfeladatot látja el.
---A hivatkozott hiánypótló végzés elıírja továbbá az alapszabály 13. pontjának kiegészítését a Ptk.
62.§ (5) bekezdésének szövegével, melyet Kollár László ismertet. Javasolja, hogy a taggyőlés ezt
emelje be a 13. pont szövegébe.
Ezt követıen a kérdést szavazásra bocsátja, melynek nyomán a taggyőlés egyhangúlag meghozza az
alábbi határozatot:
5/2013. (02.14.) számú taggyőlési határozat
A taggyőlés az alapszabály 13. pontját kiegészíti az alábbi rendelkezéssel:
Az egyesület ügyintézı és képviseleti szervének tagja a Ptk. 62.§ (5) bekezdése értelmében az lehet,
a) aki legalább korlátozottan cselekvıképes, kivéve, ha a cselekvıképességét a bíróság a képviseleti
joggal érintett ügycsoportban korlátozta, és
b) a közügyek gyakorlásától nincs eltiltva, és
c) aki
ca) magyar állampolgár, vagy
cb) a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezı személyek beutazásáról és tartózkodásáról
szóló törvényben meghatározottak szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkezik, vagy
cc) a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény hatálya alá
tartozik, és bevándorolt vagy letelepedett jogállású, illetve tartózkodási engedéllyel rendelkezik.
---Kollár László tájékoztatja továbbá a tagokat, hogy a végzés értelmében az alapszabály végén fel
kell tüntetni a módosult pontokat, a szövegben pedig jelölni kell a módosításokat, így az
alapszabály szövegén még ezek a technikai jellegő módosítások / kiegészítések történnek. A tagok
ezt tudomásul veszik.

Az egyesület elnöke megköszöni a tagok megjelenését, és további napirendi pontok híján a
taggyőlést 17.00 órakor bezárja.
Kmf.

Kollár László
levezetı elnök

Kollár Márk

dr. Berta Evelin
jegyzıkönyvvezetı

Jordánné Laufer Edit
jegyzıkönyv hitelesítık
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